Verslag algemene ledenvergadering D.B.B. 29 juni 2004 bij Nooit Volleerd
Afwezig met kennisgeving:
Bestuur: Corné van Beijsterveld
Afwezig zonder kennisgeving:
Verenigingen: BC’94
1. Opening:
Rond de klok van acht uur opent de voorzitter deze vergadering die gehouden wordt naar aanleiding van
de resultaten van de enquête.
2. Bespreking enquête.
Voordat de vergadering echt een aanvang neemt verzoekt de heer Van Dongen van BV ’t Vaartje om het
secretariaat te wijzigen. Zijn adres is Schubertstraat 21 en zijn telefoonnummer is: 0162318419.
Samen met de aanwezigen neemt het bestuur de gehele enquête door. Vervolgens worden de diverse
voorstellen zoals door het bestuur neergelegd in de uitnodiging voor deze vergadering doorgenomen.
Opnieuw wil de heer Van Dongen van BV ’t Vaartje het woord. Hij wil graag dat als eerste gestemd wordt
over het veranderen van de stemverdeling. De voorzitter legt uit dat dit nutteloos is omdat het stemrecht
geregeld is in de statuten. Een besluit zal pas rechtsgeldig worden, en dus geëffectueerd, als de statuten
bij de notaris zijn gewijzigd. Het gaat er nu om die voorstellen de revue te laten passeren die van directe
invloed zijn op de eerstkomende (libre) competitie.
Allereerst wordt het voorstel in stemming gebracht aangaande de klasse indeling. Met een ruime
meerderheid wordt het voorstel aangenomen. Vanaf de eerstkomende competitie tellen ALLE opgegeven
spelers in een team mee voor de klasse indeling. Alle moyennes worden opgeteld en gedeeld door het
aantal spelers. Aldus wordt een teamgemiddelde berekend waarop de teams worden ingedeeld in
klassen.
Het tweede voorstel behelst het vaststellen van een minimum aantal caramboles per klasse. Het bestuur
heeft geconstateerd dat de meeste pijn zit in hoofd- en eerste klasse. Zij heeft daartoe een voorstel
geformuleerd dat zich richt op deze klassen. Dit voorstel zorgt ervoor dat de lengte van de partijen
bekort zal worden en dat tevens de ‘lagere’ spelers meer caramboles moeten behalen. In hoofd- en
eerste klasse wordt gerekend met 25x het moyenne + 10 caramboles. Het voorstel wordt met 27 tegen
16 stemmen aangenomen.
Eenzelfde voorstel voor het driebanden, 40x het moyenne + 3 caramboles wordt niet aangenomen maar
na enige discussie meegenomen naar de verenigingen. Een beter voorstel is welkom voor de vergadering
van september a.s.
Het voorstel om het mogelijk te maken dat een speler uit een hoger team in noodgevallen in mag vallen
in een lager team wordt met algemene stemmen aangenomen.
Ook het voorstel om bij het driebanden het aantal beurten te maximeren wordt meegenomen naar de
verenigingen en zal opnieuw op de agenda staan in september.
Rondom het thema van de PK’s driebanden en libre ontspint zich een discussie. Het bestuur is niet
tevreden met het gegeven dat op dit moment slechts een klein aantal spelers bereid is deel te nemen
aan de PK libre. Het PK driebanden wordt al een aantal malen niet meer georganiseerd. De verenigingen
wordt gevraagd hierover na te denken en met voorstellen te komen hoe e.e.a. aantrekkelijker gemaakt
kan worden voor alle spelers va de DBB.
De onderwerpen ‘ranking’ en ‘stemrecht’ worden meegegeven naar de verenigingen en zullen in
september opnieuw op de agenda prijken.
Op de agenda staat nog het onderwerp ‘gemerkte bal’. In het internationale biljarten is het al langere tijd
gewoonte om de witte speelbal als gemerkte bal aan te wijzen. Binnen de DBB wordt de gele speelbal als
gemerkte bal gebruikt. De vergadering vindt dat dit ook zo moet blijven, ondanks het feit dat we
hiermee afwijken van de rest van de wereld.

Ons clubblad ‘De Biljarter’ verschijnt al een aantal seizoen zeer sporadisch. Nieuw leven inblazen zou
alleen kunnen met een nieuwe redactie commissie. Een alternatief zou zijn om onze website intensiever
te gebruiken en bezoeken.
BV De Koplopers heeft per brief laten weten dat zij voort zullen gaan onder de naam Hard Stoten Veel
Kans oftewel H.S.V.K. hun speellokaal wordt Café Modern.
3. Rondvraag
John van Gemert: wanneer start de competitie?
6 en 9 september bekerwedstrijden
13 september start competitie
Gerrit Faro: zou het geen idee zijn bonuspunten uit te delen aan de winnaar van een wedstrijd of per
gewonnen partij?
Kom maar met een voorstel
Theo de Gussem vraagt of het een idee is om dezelfde puntentelling te hanteren zoals bij voetbal; 3
punten voor een gewonnen wedstrijd, 1 bij gelijkspel en 0 bij verlies.
Dien maar en uitgewerkt voorstel in.
Ad van Dongen: Geeft een pluim voor de enquête.
Jeffrey Dekkers: Maakt compliment voor de website.
Kan een vereniging een eigen pagina krijgen op de website? Ja

